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Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

                                                                                                            17 Φεβρουαρίου 2020
    

Θέμα: Ημερίδα με θέμα «Σχολική Βία και Παραβατικότητα»  
 

Αναφορικά με το πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου (Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, ΠΑ.ΒΙ.Σ.), διοργανώνει Ημερίδα με θέμα 

«Σχολική Βία και Παραβατικότητα».  Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 7 

Μαρτίου 2020, μεταξύ των ωρών 08:30-13:00, στο ΙΑ’ Δημοτικό Σχολείο (Αγίου 

Σπυρίδωνα), στην Πάφο. 

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει δύο εισηγήσεις στην ολομέλεια και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσουν δύο κύκλοι παράλληλων βιωματικών εργαστηρίων.  Περισσότερες 

πληροφορίες παρουσιάζονται στο σχέδιο του Προγράμματος που επισυνάπτεται. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να 

υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», από την 

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020, αφού προηγουμένως 

βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προφίλ τους. Σημειώνεται ότι κατά 

τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στο Συνέδριο θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν 

τα δύο (2) εργαστήρια στα οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος.  Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.  

Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό 

περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, 

υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.  

Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Π.Ι. την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020. 
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Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα δοθεί 

πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του 

σχολείου σας. 

 

 
(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου) 

Διευθύντρια 
για Γενικό Διευθυντή 

 
 
 
Κοιν.: Αν. Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 


